
 
 

 

 

 

 

1. BESLAGVRIJE VOET BIJ BESLAG OP PERIODIEKE INKOMSTEN 

 

Als een deurwaarder beslag legt op uw periodieke inkomsten (zoals loon of uitkering) moet hij rekening houden 

met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat de schuldenaar mag behouden voor 

de betaling van zijn levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd 

en is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.  

 

Voor uitgebreide informatie over beslag, verrekenen en de beslagvrije voet: ga naar 

http://www.schuldinfo.nl/beslagvrijevoet 

 

Hoe berekent u de hoogte van de beslagvrije voet?  

Voor de berekening van de beslagvrije voet zijn de volgende gegevens nodig:  

• Inkomsten van u en uw eventuele partner 

• Soort huishouden (alleenstaande, alleenstaande ouder of (echt)paar) 

• Aantal kinderen 

• Leeftijden van de gezinsleden 

• Hoogte woonkosten en eventuele huurtoeslag 

• Hoogte zorgpremie en eventuele zorgtoeslag 

Bij de berekening van de beslagvrije voet tellen alleen bovenstaande gegevens mee. Met andere uitgaven 

(bijvoorbeeld voor energie, water, alimentatie) wordt bij de berekening van de beslagvrije voet geen rekening 

gehouden.  

 

U kunt uw beslagvrije voet berekenen via www.schuldinfo.nl/fileadmin/kwijtschelding/invoerBeslag.php of via 

www.kbvg.nl. 

  

Wat gaat er fout?  

Regelmatig stelt de deurwaarder de beslagvrije voet te laag vast en houdt de schuldenaar te weinig geld over om 

van rond te komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:  

 de deurwaarder neemt een te laag basisnormbedrag, omdat hij niet weet hoe het huishouden is 

samengesteld. Hij neemt dan bijvoorbeeld het laagste normbedrag van een alleenstaande, terwijl er sprake is 

van een echtpaar. 

 de deurwaarder weet niet of de partner van de schuldenaar inkomsten heeft. Vooralsnog gaat hij daar wel van  

uit en verlaagt de beslagvrije voet met 50%. 

 de deurwaarder stelt de beslagvrije voet vast op het basisnormbedrag. Hij verhoogt deze dus niet met 

woonkosten en/of zorgpremie. 

 schuldenaar staat niet op zijn woonadres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie De 

deurwaarder gaat er van uit dat betrokkene naar het buitenland is vertrokken en stelt de beslagvrije voet op 

nihil. 

 Schuldenaar heeft recht op huur- of zorgtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen maar deze wordt niet 

(geheel) aan hem uitbetaald. Dat kan komen doordat ofwel de Belastingdienst deze toeslag (niet) geheel aan 

u uitbetaalt of doordat een andere schuldeiser hierop beslag heeft gelegd. De deurwaarder die loonbeslag 

heeft gelegd moet bij het vaststellen van de beslagvrije voet rekening houden met het feit dat de schuldenaar 

zijn toeslag(en) feitelijk niet (geheel) ontvangt. Maar dat gebeurt niet altijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe kunt eraan bijdragen dat de deurwaarder uw beslagvrije voet correct vaststelt? 

1. Geef alle gegevens die de deurwaarder vraagt voor de berekening van uw beslagvrije voet. Anders is de kans 

groot dat hij deze te laag vaststelt. 

2. Maak een proefberekening van uw beslagvrije voet op kbvg.nl, op schuldinfo.nl, of met de smartphone-app 

JWGD. 

3. Als u advies of hulp nodig heeft, ga dan naar de Sociaal Raadslieden, het Juridisch Loket of de 

schuldhulpverlening. 

4. Controleer of de deurwaarder de beslagvrije voet correct en met de juiste gegevens heeft berekend. 

5. Denkt u dat de berekening niet klopt? Vraag dan schriftelijke om correctie van de beslagvrije voet met 

terugwerkende kracht. Verstrek eventuele ontbrekende gegevens snel zodat aanpassing mogelijk is. 

Voorbeeldbrieven kunt u vinden op http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=14&#c740  

6. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw inkomen, gezinssamenstelling en huur- of 

zorgtoeslag? Dat kan gevolgen hebben voor uw beslagvrije voet. Geef wijzigingen daarom meteen door aan 

de deurwaarder. 

 

Link naar Schuldenkaartje 

 

2. BESLAGVRIJE VOET BIJ VERREKENING OP DE LOPENDE UITKERING 

Als een uitkeringsinstantie (zoals UWV, SVB of de gemeentelijke sociale dienst) te veel uitkering heeft betaald 

aan een uitkeringsgerechtigde, vordert zij het teveel betaalde terug. In veel gevallen houdt deze instantie elke 

maand een bedrag in op de lopende uitkering. Dat heet verrekenen: zij verrekent een deel van de lopende 

periodieke uitkering met de uitstaande schuld.  

 

Ook bij verrekening is de beslagvrije voet van toepassing en moet de uitkeringsgerechtigde minimaal de 

beslagvrije voet uitbetaald krijgen. Bij minimumuitkeringen (zoals een bijstandsuitkering, AOW of een UWV-

uitkeringen met een UWV-toeslag) kan dat betekenen dat er slechts een klein maandelijks bedrag of helemaal 

niets kan worden verrekend. Alleen in de maand mei – wanneer het vakantiegeld vrijkomt – valt er dan een 

substantieel bedrag (boven de beslagvrije voet) te verrekenen.  

 

Verrekenende uitkeringsinstantie moeten de beslagvrije voet aan de hand van de individuele gegevens 

berekenen. Een aantal instanties sturen daarom een formulier op, waarin de schuldenaar zijn inkomsten en 

uitgaven kan vermelden. In die gevallen wordt precies berekend welk bedrag boven de beslagvrije voet ligt en 

hoeveel er per maand verrekend kan worden.  

 

Een aantal sociale diensten echter verrekenen maandelijks een vast percentage van de uitkering, bijvoorbeeld 5 

of 10% en maken geen individuele berekening. In die gevallen is de kans groot dat de inhouding op de uitkering te 

hoog is en dat de burger minder overhoudt dan de beslagvrije voet. 


